
 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

 

 

Н А К А З  
 

 

06.08.2017                                  м. Київ              № 08-02 

 

 

Про підсумки проведення  

Всеукраїнських відкритих змагань  

учнівської молоді з судномодельного спорту  

(«NS» - моделі до 600мм). 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 27.12.2016р. 

№ 1626 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2017 рік (за 

основними напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів 

для педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів на 2017 рік» з 

02 до 06 серпня ц.р. у с. Забір’я Київської області були проведені Всеукраїнські 

відкриті змагання учнівської молоді з судномодельного спорту («NS» - моделі 

до 600мм).  

У заході взяли участь 11 команд з різних регіонів України: Одеської, 

Кіровоградської, Рівненської, Хмельницької, Сумської, Запорізької, Донецької, 

Київської областей та м. Києва (3 команди). 

Всього прийняло участь 59 учасника (серед них 11 тренерів та 15 суддів). 

Відповідно до рішення суддівської колегії,  

 

 

Н А К А З У Ю: 

 

 

1. Нагородити: 

1.1. Дипломом та кубком Українського державного центру позашкільної 

освіти 1-го ступеня команду комунального закладу «Кіровоградський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді» (керівник команди 

Ткаченко Євген Олександрович; тренер команди Крючков Олександр 

Костянтинович). Членів команди дипломами Українського державного центру 

позашкільної освіти. 

1.2. Дипломом Українського державного центру позашкільної освіти 2-го 

ступеня команду Одеської області (керівник команди Поваренко Леонід 
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Іванович, тренер команди Христодоров Володимир Степанович). Членів 

команди дипломами Українського державного центру позашкільної освіти. 

1.3. Дипломом Українського державного центру позашкільної освіти 3-го 

ступеня команду Рівненської області (керівник команди Хоменчук Віталій 

Михайлович). Членів команди дипломами Українського державного центру 

позашкільної освіти. 

2. Нагородити переможців дипломами та медалями Українського 

державного центру позашкільної освіти відповідних ступенів:    

2.1. У класі моделей F2 Ю: 

за І місце – Кравченка Сергія, члена команди Одеської області; 

за ІІ місце – Деркача Андрія, члена команди Одеської області; 

за ІІІ місце – Фріча Сергія, члена команди комунального закладу 

«Кіровоградський обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді».  

2.2. У класі моделей F4 A: 

за І місце – Кащука Руслана, члена команди комунального закладу 

«Кіровоградський обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді»;  

за ІІ місце – Деркача Андрія, члена команди Одеської області; 

за ІІІ місце – Рижика Владислава, члена команди Центру творчості дітей 

та юнацтва Святошинського району м. Києва.  

2.3. У класі моделей F4 B/C: 

за І місце – Фріча Сергія, члена команди комунального закладу 

«Кіровоградський обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді»;  

за ІІ місце – Христодорова Івана, члена команди Одеської області; 

за ІІІ місце – Подоля Владислава, члена команди Хмельницького палацу 

творчості дітей та юнацтва. 

2.4. У класі моделей ЕК - 600: 

за І місце – Фріча Сергія, члена команди комунального закладу 

«Кіровоградський обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді»;  

за ІІ місце – Деркача Андрія, члена команди Одеської області; 

за ІІІ місце – Коцупала Євгена, члена команди Київської області;  

2.5. У класі моделей ЕН - 600: 

за І місце – Рослого Михайла, члена команди Одеської області; 

за ІІ місце – Кащука Руслана, члена команди комунального закладу 

«Кіровоградський обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді»; 

за ІІІ місце – Шешукова Владислава, члена команди Рівненської області. 

2.6. У класі моделей ЕL - 600: 

за І місце – Кравченка Сергія, члена команди Одеської області; 

за ІІ місце – Шешукова Владислава, члена команди Рівненської області; 

за ІІІ місце – Муху Євгена, члена команди Сумської області.  
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3. Нагородити грамотами Українського державного центру позашкільної 

освіти за високий рівень підготовки команди: 

Ткаченка Євгена Олександровича, керівника команди комунального 

закладу «Кіровоградський обласний центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді»;  

Крючкова Олександра Костянтиновича тренера команди комунального 

закладу «Кіровоградський обласний центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді»; 

Поваренка Леоніда Івановича, керівника команди Одеської області; 

Христодорова Володимира Степановича, тренера команди Одеської 

області; 

Хоменчука Віталія Михайловича, керівника команди Рівненської області. 

4. Оголосити подяку Українського державного центру позашкільної 

освіти: 

колективу Навчально-оздоровчого комплексу Київського військового 

ліцею імені Івана Богуна (м. Боярка); 

колективу Фіш Парку Забір’я; 

Гаркавенку Юрію Володимировичу, головному судді змагань. 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Т.в.о. директора                                                                                 А.П. Андрійчук 

 


